PROTOKÓŁ NR 11/16
z posiedzenia
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury
z dnia 23 listopada 2016r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Eugeniusz Łączek - Przewodniczący Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
3. Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni
„Opoczyńska Fala”.
4. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.
5. Informacja na temat dostępności dopalaczy w szkołach.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
7. Zapytania i wolne wnioski.
Eugeniusz Łączek- Przewodniczący Komisji- otworzył posiedzenie Komisji i powitał
wszystkich obecnych.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia /załącznik
nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.
Komisja głosami: za- 6, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji.
Ad. pkt. 1
Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 10/16 z dnia 26 października 2016r. był wyłożony do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były dostępny na sali obrad przed
rozpoczęciem Komisji.
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej
z miesiąca października.
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Komisja głosami: za-6, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 10/16
z dnia 26 października 2016r.
Ad. pkt. 2
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na 2017 rok.
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła informację na temat Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok /załącznik nr 4 do
protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 3
Informacja na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni
„Opoczyńska Fala”.
Katarzyna Derewęda-Jankowska - Dyrektor Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”przedstawiła informację na temat korzystania przez dzieci i młodzież z Krytej Pływalni
„Opoczyńska Fala” /załącznik nr 4a do protokołu/.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
Ad. pkt. 4.
Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.
Marianna Rożej –Dyrektor Stacji Sanitarni – Epidemiologicznej – przedstawiła
informację na temat stanu sanitarnego, ilości zachorowań, higieny oraz promocji zdrowia
/załącznik nr 5 do protokołu/.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 5
Informacja na temat dostępności dopalaczy w szkołach.
Przedstawiciel KPP Opoczno – na terenie gminy nie otrzymaliśmy zgłoszeń dotyczących
obrotem dopalaczami wśród młodzieży. Takie środki zarekwirowaliśmy u jednej osoby
dorosłej. Cały czas funkcjonuje „mapa zagrożeń”, gdzie każdy może anonimowo
poinformować nas o istniejącym niebezpieczeństwie. Każde takie zgłoszenie jest przez nas
sprawdzane i analizowane. Jeżeli Państwo życzycie sobie, aby zorganizować w którejś ze
szkół pogadanki na ten temat to służymy pomocą.
Barbara Stępień – KPP Opoczno – moim zdaniem takie pogadanki mają swoje
uzasadnienie na różnych poziomach nauki i w różnych szkołach. Takich problemów nie ma w
szkołach na terenach wiejskich i w związku z tym nie ma co rozdmuchiwać tematu.
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Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Ad. pkt. 6
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
A) Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
Marianna Rożej – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – przedstawiła
informację /załącznik nr 5 do protokołu/.
Joanna Chmal – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie – przedstawiła
informację dotyczącą działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu
opoczyńskiego /załącznik nr 6 do protokołu/.
Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Opocznie /załącznik nr 7 do protokołu/, Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa /załącznik nr 8 do protokołu/, Wojewódzki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Łodzi – filia w Białaczowie /załącznik nr 9 do protokołu/, Okręgową
Spółdzielnię Mleczarską w Radomsku /załącznik nr 10 do protokołu/, Izbę Rolniczą
Województwa Łódzkiego /załącznik nr 11 do protokołu/ oraz Państwową Inspekcję Ochrony
Roślin i Nasiennictwa Oddział w Opocznie /załącznik nr 11a do protokołu/.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
B) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia
komunalnego,
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały w
sprawie: przejęcia prawa własności składnika gruntowego nieruchomości do zasobu mienia
komunalnego /załącznik nr 12 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna,
Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. RiGG – przedstawiła projekt uchwały w
sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obr. Różanna /załącznik nr
13 do protokołu/.
Anna Wolowska – radna – zastanawiam się, czy jeżeli zapłacimy te pieniądze nie będziemy
mieli później problemu. Pozostali właściciele gruntów również mogą się domagać zapłaty.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – powinniśmy się trzymać wyceny
rzeczoznawcy.
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Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – trwa to już ok. 1,5 roku. Część
gruntu jest gotowych do przekazania pod drogę, a jeden właściciel wycenił swoją ziemię na
7.000 zł i twierdzi, że nie zejdzie z ceny.
Mieczysław Wojciechowski – radny – skoro zaistniała taka sytuacja to idźmy na rękę
społeczności. Wydaje mi się jednak, że tę różnicę powinien pokryć fundusz sołecki.
Komisja głosami: za - 2, przeciw - 0, wstrz – 4 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z
wykonaniem zadania inwestycyjnego,
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych w związku z
wykonaniem zadania inwestycyjnego /załącznik nr 14 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
d) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2017” oraz „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017”,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok /załącznik nr 4 do
protokołu/.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
e) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2017”,
Katarzyna Sudzius – Bobrek – Inspektor w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” /załącznik nr 4 do protokołu/.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016,
Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w
budżecie Gminy Opoczno na rok 2016 /załącznik nr 15 do protokołu/.
Dodatkowe zmiany w budżecie spowodowane są przesunięciami w oświacie. Szkoła w
Bielowicach potrzebuje dodatkowych 75 tys. zł na składki ZUS.
Anna Wolowska – radna – z czego wynika ten brak?
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – w tym roku skończył się program budowy
sali gimnastycznej i zatrudniono dwóch dodatkowych pracowników. Pani Dyrektor nie
zwolniła ich po ukończeniu programu. Mam nadzieje, że w następnym roku Pani Dyrektor już
ostrożniej podejdzie do tej kwestii.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – są ograniczenia w szkołach. W ZSS
nr 1 mamy już 8 etatów mniej. Próbujemy przeprowadzić redukcję etatów tak, aby było to jak
najmniej dotkliwie.
Alicja Szczepaniak – radna – w szkołach obowiązuje Karta Nauczyciela i pewnych spraw
nie da się wyeliminować. Nauczanie indywidualne to również duże koszty.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – za chwilę będziemy robić sieć szkół.
Musimy patrzeć przede wszystkim na dzieci oraz rodziców i nauczycieli. Musimy to zrobić
tak, aby wszystko zadziałało.
Barbara Wacławiak – radna – wydaje mi się, że największą bolączką jest fakt, że mamy
coraz mniej dzieci.
Komisja głosami: za - 7, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
g) podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie: podjęcia
działań związanych z poprawą jakości powietrza /załącznik nr 16 do protokołu/.
Andrzej Kacprzak – Zastępca Burmistrza Opoczna – duże miasta idą na walkę ze
smogiem. Chcą układać sieci ciepłownicze. ZEC, który działa na terenie naszego miasta ma
wyłącznie 30% sieci. Apelowaliśmy do ZEC, aby napisali program o dofinansowanie do
rozbudowy sieci. Zadeklarowaliśmy nawet, że pomożemy w napisaniu tego projektu. Można
z niego dostać ok. 85% dofinansowania.
Eugeniusz Łączek – Przewodniczący Komisji – wystosowany apel to forma solidarności z
innymi miastami mającymi podobny problem. Myślę, że ludzie zauważą, że my również
podejmujemy jakieś działania w tym temacie.
Barbara Wacławiak –radna- cały czas toczyła się dyskusja, że oddzielenie ZEC od
Spółdzielni Mieszkaniowej wyjdzie im na korzyść. Mieli się ubiegać wtedy o
dofinansowania.
Alicja Szczepaniak – radna – bardzo dziękuję Sekretarzowi, że podjął się przygotowania
tego apelu.
Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna,
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna /załącznik nr 17 do protokołu/.
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Komisja głosami: za - 6, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. pkt. 7
Zapytania i wolne wnioski.
Barbara Wacławiak – radna – czy ktoś jest zainteresowany gruntem w Januszewicach?
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – mieliśmy dwie zagraniczne wizyty, głównie
związane z branżą budowlaną. O szczegółach na razie nie mówimy. Najpewniejszym na razie
rozwiązaniem jest Łódzka Strefa Ekonomiczna.
Alicja Szczepaniak –radna – byłyśmy na spotkaniu z przedstawicielem firmy Medicover,
która działa już w wielu miastach. Mam takie sygnały, że przydałby się na terenie naszego
miasta dom dziennej opieki seniora. Gmina ze swojej strony musiałaby przeznaczyć tylko
budynek pod działalność. Jego remontem zajęła by się już firma.
Barbara Wacławiak – radna – uważam, że to spotkanie powinno najpierw odbyć się z
Burmistrzami. Po spotkaniu doszliśmy do wniosku, że taki dom dziennego pobytu byłby u
nas wskazany. Mamy społeczeństwo starzejące się i wiele jest rodzin, które mają pod opieką
starszych rodziców, czy dziadków. W ciągu dnia osoby starsze mogłyby przebywać w takim
miejscu, a na noc wracać do domu. Wydaje mi się, że byłoby to najlepsze rozwiązanie.
Przedstawiciel firmy, który prowadził to spotkanie powiedział nam, że oni oczekują od gminy
wyłącznie budynku. Firma wykona remont na własny koszt.
Alicja Szczepaniak – radna – Pan proponował nam, że możemy pojechać na ich koszt do
Józefowa i obejrzeć taki dom.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – temat oczywiście bardzo zasadny. Chcielibyśmy
uwzględnić taki dom w procesie rewitalizacji. Na razie mamy problem z wolnymi lokalami.
Mieczysław Wojciechowski – radny – chciałbym zgłosić wniosek, aby potrącenia z diet
radnych zmniejszyć z 20% na 10%w razie nieobecności na sesji, oraz z 10% na 5% w razie
nieobecności na komisjach.
Komisja przegłosowała wniosek następująco: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 3.
Anna Wolowska – radna - proszę, aby na najbliższych komisjach przedstawiciel telewizji
lokalnej przedstawił sprawozdanie z działalności telewizji.
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – prezes telewizji już wie i ma przygotować
informację.

Dodatkowo Radni zapoznali się z materiałami, które stanowią załącznik nr 18, 19 i 20 do
protokołu.
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Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 9.00, godzina zakończenia 10.30

Protokołowała
Alicja Firmowska

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury

Bogumiła Kędziora

Eugeniusz Łączek
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